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Mitigating strategies in Speech and Language Intervention 

-A conversation analytic study 

 

Abstract 

The main purpose of the present study was to analyze mitigating strategies found in language 

intervention with adults with acquired aphasia and children with language impairment to 

compare the two intervention situations. A further aim was to describe how these strategies 

affect the interaction between speech and language pathologists and patients. The method 

used was influenced by Conversation Analysis (CA) which is a method for studying 

interaction between humans. In this case analysis has been made from video taped 

interactions between speech and language pathologist and patients, totally six interventions 

with people with aphasia and eight interventions with children with language impairment. 

The results demonstrate that mitigation strategies are mainly used by the speech and language 

pathologist. It is relatively rare that patients use any mitigation strategies at all, when 

occurring the intention is to protect the own face. This is a different behavior compared to 

speech and language pathologists who tend to use mitigation strategies in the interest of 

protecting the face of the patient.  

The result does not indicate any differences in which types of mitigating strategies that are 

used in interventions with people with aphasia and children with language impairment 

respectively. However, there are differences concerning how often and in what way the 

strategies are applied. The use of mitigating strategies seems more frequent in intervention 

with children. There is also an indication of increased fundamental frequency as a politeness 

strategy, which in some situations can be interpreted as mitigating. The major difference 

between the two intervention types is the way the speech and language pathologist adjusts 

different strategies with respect to the different patient categories. 

The mitigating strategies seem to help smoothening of the interaction, which seems to be the 

case for both intervention types. The need of face saving strategies is not obvious until it fails 

or is missing, making the interaction uncomfortable for one or both parts.  

Keywords: Mitigating strategies, face threatening acts, interaction, conversation analysis 
adults with aphasia, children with language impairment 



 

 

Sammanfattning  

Syftet med föreliggande studie var att studera de avdramatiserande strategier som förekommer 

under logopedisk afasi- och barnintervention samt att jämföra dessa interventionstyper. 

Vidare syftade studien till att beskriva hur dessa strategier påverkar interaktionen mellan 

logoped och patient.  Vald analysmetod har influerats av Conversation Analysis (CA) 

eftersom det är en metod som kan användas för studier av interaktionen mellan människor. 

Materialet för analysen har utgjorts av sex samtal inom afasiintervention och åtta samtal inom 

barnintervention.  

Vid analysen av materialet till föreliggande studie blev det tydligt att det främst är logopeden 

som använde avdramatiserande strategier och detta skedde något oftare inom barnintervention 

än inom afasiintervention. I samma material var det relativt ovanligt att patienten använde 

avdramatiserande strategier. I de fall detta förekom bland patienter var det för att skydda sitt 

eget ansikte, till skillnad från logopedens användning som främst syftade till att skydda 

patientens ansikte. I resultaten framkom inga större skillnader gällande vilka 

avdramatiserande strategier som användes, däremot fanns skillnader i hur ofta de användes 

samt i hur de tillämpades. En annan tydlig skillnad vid jämförelse av interventionstyperna var 

att logopeden inom barnintervention oftare använde en stigande grundton som en 

artighetsstrategi, vilket i vissa situationer fungerar avdramatiserande.  

Gällande interaktionen ser de avdramatiserande strategierna till att samtalet fungerar och förs 

framåt inom de båda interventionstyperna. Behovet av de avdramatiserande strategierna blev 

tydligt när de inte fungerade och patienten till följd av detta upplevde ansiktshot. 

Sammanfattningsvis låg den största skillnaden mellan de studerade interventionstyperna i hur 

logopeden anpassade de olika strategierna till en vuxen person med afasi respektive ett barn 

med språkstörning. 

Nyckelord: Avdramatiserande strategier, ansiktshot, interaktion, samtalsanalys, vuxna med 
afasi, barn med språkstörning  
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Inledning 

Afasi innebär en språklig nedsättning till följd av en förvärvad hjärnskada (Ahlsén, 2006). En 

hjärnskada kan innebära att en eller flera språkliga komponenter blir påverkade (Eriksson, 

2003). Målet med klinisk tal- och språkintervention vid afasi är att individens kommunikativa 

förmåga ska förbättras (Basso & Capporali, 2001). Språkstörning hos barn innebär att den 

språkliga utvecklingen inte följer ett typiskt mönster samtidigt som utvecklingen i övrigt är 

relativt opåverkad (Bishop, 1997). Barn med språkstörning kan ha svårigheter inom både 

språkets förståelsesida och produktionssida (Nettelbladt & Salameh, 2007). Den språkliga 

interventionen handlar här framförallt om att anpassa den språkliga stimulansen till det 

enskilda barnets förmåga och behov för att barnets språkliga förmåga ska förbättras 

(Nettelbladt, Håkansson & Salameh, 2007).  

Conversation Analysis (CA) är en metod som används för att beskriva och analysera naturligt 

uppkomna samtal och därmed ge ökad kunskap om mänsklig interaktion (Hutchby & 

Wooffitt, 2008). Metoden kan användas för analys av såväl vardagliga som institutionella 

samtal (Wilkinson, 1999). Alla möten mellan expert och lekman, såväl inom vården som i 

andra kontexter, utgör institutionella samtal (Linell, 1991). Institutionella samtal innebär alltid 

ett asymmetriskt maktförhållande men då patienten har en språklig nedsättning blir detta 

förhållande än tydligare (Linell, 2011) och innebär för patienten en potentiellt ökad risk för 

ansiktshot (Spiers, 1998). För att minimera risken för ansiktshot kan terapeuten använda olika 

avdramatiserande strategier (Holck, 2009).  Föreliggande studie syftar till att belysa de 

avdramatiserande strategier som förekommer under logopedisk intervention och hur 

interaktionen påverkas vid användandet av dessa.  Vidare syftar föreliggande studie till att 

jämföra förekomsten av avdramatiserande strategier under afasi- och barnintervention. 

Bakgrund 

Afasi  

Afasi är en språkstörning orsakad av en förvärvad hjärnskada (Ahlsén, 2006). En hjärnskada 

kan innebära att den språkliga förmågan i sin helhet eller mindre delar av den blir nedsatt 

(Eriksson, 2003). I en mer restriktiv användning av definitionen afasi är hjärnskadan fokal 

(Ahlsén, 2006) vilket innebär att de delar av hjärnan som ansvarar för språklig produktion och 

förståelse är drabbade (Webb & Adler, 2008). Afasi är en symtomdiagnos, det vill säga det är 

symtomen som utgör de huvudsakliga kriterierna för att sätta diagnos (Ahlsén, 2006). 
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Tillfrisknande från afasi beror på olika faktorer som orsaken till språkstörningen, graden av 

afasi vid insjuknandet samt individens ålder (Prins, Snow & Wagenaar, 1978).  

 

Språket är i de flesta fall lokaliserat till vänster hemisfär och det är vanligt att 

språknedsättningar till följd av stroke uppträder i denna del av hjärnan (Norrving, 2007). Vid 

beskrivning av afasi brukar den vänstra hemisfären delas in i en främre och en bakre region. 

Vid skada skiljer sig typen av språksvårigheter beroende på vilken del av vänster hemisfär 

som drabbas (Eriksson, 2003). Vid en främre skada i vänster hemisfär yttrar sig symtomen i 

svårigheter att uttrycka sig (Norrving, 2007). Talet blir icke-flytande, trögt och ogrammatiskt. 

Vid bakre skador i vänster hemisfär är talet oftast normalflytande men kännetecknas istället 

av ljud- och ordväxlingar. Talet kan många gånger bli omständigt och svårbegripligt. En 

sämre språkförståelse är också vanligt vid bakre skador i vänster hemisfär (Eriksson, 2003). 

 

Sjukdomstillstånd orsakade av skador i höger hemisfär ger i de flesta fall inte lika tydliga 

kliniska problem som skador i vänster hemisfär (Eriksson, 2003) men kan ofta resultera i ett 

flertal nedsättningar som har betydelse för användning av språket i en kontext (Ahlsén, 2006). 

Nedsättningarna kan gälla uppmärksamhet (Olson, 2007) samt försämrad produktion och 

förståelse av intonation och betoning i talet vilket kan medföra kommunikativa svårigheter. 

Även lexikala och semantiska nedsättningar kan förekomma, det vill säga svårigheter att 

förstå att ord kan ha fler betydelser vilket kan problematisera förmågor som att dra slutsatser 

eller att förstå metaforer (Ahlsén, 2006).  

 

Språkstörning hos barn 

För att ett barn ska få diagnosen språkstörning gäller det att den förväntade åldersnivån på 

barnets språkförmåga tydligt skiljer sig från barnets faktiska språkförmåga (Leonard, 1998).  

Diagnosen ställs för det mesta under förskoleåldern av logoped (Hansson, 2010) och 

föranleds inte sällan av en sen och/eller långsam språkutveckling hos barnet (Leonard, 1998).  

 

Diagnosen språkstörning sätts när det är den språkliga utvecklingen som bedöms vara nedsatt 

samtidigt som övrig utveckling är relativt opåverkad (Bishop, 1997). Språkstörning kan även 

förekomma som följd av eller samtidigt som andra typer av handikapp som hörselskada, 

utvecklingsstörning samt neuropsykiatriska diagnoser som autismspektrumstörningar, DAMP 

och ADHD (Leonard, 1998). De språkliga problemen ska även vara av den omfattningen att 

de begränsar barnet i dennes vardag på något sätt (Bishop, 2004). Fler pojkar än flickor får 
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diagnosen språkstörning och flera studier visar på att språkstörning är två till tre gånger 

vanligare hos pojkar än hos flickor (Leonard, 1998).  

 

Språkförmåga brukar delas upp i domänerna: fonologi, grammatik, semantik och pragmatik.  

Inom varje domän finns en förståelsesida och en produktionssida. Barn med språkstörning 

kan ha problem inom en eller flera domäner och på både förståelsesidan och produktionssidan 

(Nettelbladt & Salameh, 2007). Språkstörningen kan bedömas vara lätt, måttlig eller grav 

beroende på graden av språkliga svårigheter. Barn med språkstörning utgör ingen homogen 

grupp då det finns en stor variation i omfattningen av svårigheterna (Bishop, 1997). Barn med 

språkstörning kan även ha prosodiska svårigheter. I en studie av (Samulesson, Scocco & 

Nettelbladt, 2003) framkom att prosodiska svårigheter fanns hos 40 procent av barnen med 

språkstörning oavsett grad av språkstörning. Barn med språkstörning har i vissa fall 

kvarstående svårigheter även i vuxen ålder och risken för detta ökar med grad av 

språkstörning (Johnston, 2006). 

 

För barn med diagnosen språkstörning samt barn med allmänna svårigheter för tal, språk och 

kommunikation brukar de krav som ställs på dem i skolan komma att bli en stor utmaning 

(Bercow, 2008). Dessa barn löper nämligen en högre risk att drabbas av läs- (Catts, Fey, 

Tomblin & Zhang, 2002) och skrivsvårigheter till följd av språkstörningen (Bishop, Snowling 

& Stothard, 2000).  

 

Logopedisk intervention vid afasi 

Det främsta målet med klinisk tal- och språkintervention vid afasi är att förbättra individens 

kommunikativa förmåga (Basso & Caporali, 2001). De olika inriktningarna inom intervention 

vid afasi har utvecklats ur olika teoretiska grunder. En klassisk inriktning är så kallad 

symtombaserad intervention som har sin grund inom kognitiv neuropsykologi. Enligt denna 

teori är språket en av många kognitiva förmågor som kan delas in i mindre delkomponenter 

(Basso, 2010). Interventionen avser att förbättra den nedsatta språkliga förmågan och i 

förlängningen också kommunikationen (Herbert, Best, Hickin, Howard & Osborne, 2003).  

 

En annan inriktning är funktionell intervention som har sin grund inom pragmatiken. Denna 

interventionsmodell fokuserar på kommunikationen som helhet samt dess inverkan på 

individens dagliga liv (Basso, 2010). Utifrån ett pragmatiskt perspektiv läggs stor vikt på 

patientens förmåga att kommunicera i olika vardagliga situationer (Ahlsén, 1995). Funktionell 
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intervention används i syfte att hitta alternativa kommunikationsstrategier istället för att 

fokusera direkt på den språkliga nedsättningen (Herbert et al. 2003). Istället läggs fokus på att 

dra nytta av personens språkliga styrkor som till exempel kan vara gester eller ansiktsuttryck 

(Ahlsén, 2006). En viktig del av denna intervention är att inkludera både patienten och dennes 

närstående i interventionen (Holland, 1991) då kommunikation handlar om en social 

interaktion människor emellan (Brown & Yule, 1983).  

 

Supported Conversation for Adults with Aphasia (SCA) är en interventionssmetod som 

utvecklats utifrån ett pragmatiskt synsätt och är influerad av praktiska, kliniska erfarenheter. 

Inom SCA ligger fokus på att skapa goda förutsättningar för samtal och detta åstadkoms 

genom att förse patienten med kommunikativa verktyg (Kagan, 1998). Till exempel kan en 

närstående betraktas som en tillgång för personen med afasi (Simmons-Macke, 1998). Ett 

annat exempel är en afasianpassad miljö (Kagan & Gailey, 1993). Metodens syfte är dock att 

uppnå meningsfull kommunikation utifrån aktivt deltagande från båda samtalspartnerna i 

interaktionen (Kagan, 1998). Metoden ger möjlighet för personen med afasi att känna 

delaktighet samt självständighet i interaktionen (Simmons-Mackie, 1998). 

 

En övergripande beskrivning av logopedisk afasiintervention innefattar bland annat metoder 

som används av logopeden för att introducera och förklara uppgifter, ge feedback till 

patienten samt förse patienten med material som underlättar kommunikationen. Behandlingen 

är dock inte endast synonym med de uppgifter som presenteras, utan utgörs av själva 

interaktionen mellan patienten och logopeden (Horton, 2006). Logoped och patient etablerar 

relativt snabbt sina olika roller som vårdgivare respektive vårdtagare. Logopeden har ofta 

stort inflytande över interaktionens struktur (Simmons-Mackie & Damico, 1999) genom att 

till exempel bestämma samtalsämne och styra över fråga-svars-sekvenser. Till skillnad från 

vardagliga samtal blir kommunikationen mer uppgiftsinriktad (Horton, 2006).  

 

Logopedisk intervention för barn med språkstörning 

Klinisk erfarenhet liksom forskningsresultat pekar på att barn med språkstörning behöver mer 

språkstimulans än andra barn. Språklig intervention bedrivs av en logoped som ger barnet 

specifik språklig stimulans, framförallt inom de språkliga domäner som ligger till grund för 

barnets svårigheter. Vid logopedisk intervention är det viktigt att anpassa den språkliga 

stimulansen till det enskilda barnets språkliga utvecklingsnivå samt till den allmänna 

utvecklingen, intressen, personlighet och inte minst motivation och för att göra detta krävs 
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logopedens specialkunskaper. Barnets föräldrar medverkar vanligtvis vid den språkliga 

interventionen hos logopeden och detta har visat sig vara betydelsefullt (Nettelbladt, 

Håkansson & Salameh, 2007). Att sätta upp såväl kortsiktiga som långsiktiga mål för 

interventionen är även det en viktig del av interventionen (Bruce, 2007).  

 

Instruktioner kan ges på ett didaktiskt eller ett interaktivt sätt vid språklig intervention. 

Didaktisk metod är vuxenorienterad och innebär att den vuxne agerar modell eller försöker 

locka barnet att imitera (Fey & Proctor-Williams, 2000). Interaktiv metod är däremot 

barnorienterad och interaktionen sker utifrån barnet i naturliga miljöer. Barnet tillägnar sig 

betydelsen av nya ord och meningar genom att associera dem till stimuli och händelser i 

omgivningen (Cole & Dale, 1986). Barnets föräldrar använder ofta denna metod omedvetet 

som ett naturligt sätt att interagera medan logopeden medvetet använder metoden under 

interventionen (Warren, Bredin-Oja, Fairchild, Finestack, Fey & Brady, 2006).  

 

Didaktisk metod och interaktiv metod har båda visat sig effektiva för grammatisk utveckling 

hos barn men det går inte att säga om någon metod är bättre än den andra (Bruce, Hansson & 

Nettelbladt, 2007). Istället är det så att en av metoderna kan vara mer lämplig utifrån barnet 

eller den vuxne. Den didaktiska metoden lämpar sig generellt för barn som gärna imiterar och 

tillägnar sig språk holistiskt, genom att se helheten. Den interaktiva metoden lämpar sig ofta 

för barn som gärna analyserar och reflekterar (Cole & Dale, 1986). 

 

Conversation Analysis  

Conversation Analysis (CA) är en metod som används för att beskriva och analysera naturliga 

samtal och ge ökad kunskap om interaktionen mellan människor. Syftet med CA är att 

upptäcka hur deltagare förstår och anpassar sig till varandra i interaktionen för att bygga upp 

en gemensam förståelse (Beeke, Maxim & Wilkinson, 2007) och därmed nå en meningsfull 

kommunikation (Hutchby & Wooffitt 2008). Den strukturella uppbyggnaden av ett samtal 

delas in i sekvenser. Sekvenserna utgörs av mindre avsnitt som är betydelsefulla för 

interaktionen. Det är genom denna strukturella indelning som samtalsdeltagarna etablerar sina 

identiteter och roller (Heritage & Clayman, 2010). CA grundades av Sacks, Schegloff och 

Jefferson (1977) och utgångspunkten är att beskriva hur deltagarna försöker upprätthålla sina 

sociala roller i samtalet. Goffman (1982) har i sin tur beskrivit mänsklig interaktion som en 

social institution med regler och förpliktelser. 
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CA grundar sig i fyra antaganden kring interaktionen. Det första antagandet gäller att all 

interaktion är strukturerad. För det andra antagandet gäller att alla bidrag till interaktionen är 

både kontextberoende och kontextförnyande. Det tredje antagandet betonar alla detaljers 

potentiella värde till interaktionen och det betyder att inget bidrag kan avvisas som slumpartat 

eller irrelevant. Slutligen beskrivs vikten av att studera naturlig interaktion för att kunna uttala 

sig om social interaktion i det fjärde antagandet (Heritage, 1989). I CA ingår inspelning av 

naturliga samtal (Beeke, Maxim & Wilkinson, 2007) samt transkription av det inspelade 

materialet (Sidnell, 2010). Inom CA läggs fokus på naturlig interaktion, det vill säga att både 

vardagliga såväl som institutionella samtal kan analyseras (Wilkinson, 1999). 

 

Reparationer 

Reparationer förekommer i samtal för att hantera problem av olika slag (Hutchby & Wooffitt, 

2008). Problem som kan uppstå innefattar tal, uppfattning och förståelse. Exempel på detta 

kan vara ordmobiliseringssvårigheter, uttalsfel, missförstånd eller att höra fel (Sacks, 

Schegloff & Jefferson, 1977). Behov av att korrigera sitt eget yttrande kan upplevas även 

innan något hörbart fel har uppstått. Fokus ligger inte på vilka typer av problem som uppstår i 

samtalet utan på de strategier som används för att hantera dem (Milroy & Perkins, 1992). 

Reparationen kan initieras av både talaren själv eller av lyssnaren (Sidnell, 2010). Det vill 

säga antingen tar talaren själv tar initiativ till att korrigera sitt misstag eller så gör 

samtalspartnern det. Det finns dock en tydlig preferensstruktur för självreparation och detta 

innebär att talaren helst rättar sig själv så snabbt som möjligt (Sacks, Schegloff & Jeffersson, 

1977).  

 

Turtagning  

När två eller flera individer interagerar med varandra är turtagningen en viktig komponent då 

den bidrar till en välordnad interaktion. När ordet överlämnas/tas från en samtalsdeltagare till 

en annan sker detta oftast utan längre pauser eller överlappningar. Samtalsdeltagarnas relation 

till varandra samt den situation de befinner sig i påverkar turtagningen på olika sätt (Bowles 

& Seedhouse, 2009). 

 

I ett institutionellt samtal förekommer vanligen många frågor och de ställs då oftast av samma 

individ. I ett vardagligt samtal ser interaktionen annorlunda ut då ordet oftast fördelas mer 

jämnt mellan samtalsdeltagarna (Bowles & Seedhouse, 2009). Det finns skillnader men också 

likheter mellan ett institutionellt samtal och ett vardagligt samtal. De regler för turtagningen 
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som de flesta individer anpassar sig efter, mer eller mindre omedvetet, förekommer nämligen 

inom båda typer av samtal. Turtagningsreglerna styr samtalets struktur och utan dem skulle 

förmodligen kommunikationen, samtalsdeltagarna emellan, försämras (Norrby, 2004).  

 

Samtalsanalytiska studier av språkstörning 

Conversation Analysis har länge varit en välkänd och användbar metod för att studera afasi 

och språklig intervention (Horton, 2006). CA är en av flera kvalitativa metoder som kan 

användas för att undersöka hur den kommunikativa förmågan blir påverkad hos individer med 

afasi (Damico, Oelschlaeger & Simmons-Mackie, 2010). Då CA innebär en analys av 

naturligt uppkomna samtal är den relevant att använda vid analys av interaktion där språklig 

nedsättning förekommer (Wilkinson, 1999). CA används för att belysa vilka språkliga 

förmågor som används i interaktionen samt hur deltagarna gemensamt överkommer 

svårigheter i samtalet (Horton, 2006). Genom CA görs en utvärdering av vilka strategier 

samtalsdeltagarna använder sig av för att uppnå gemensam förståelse i interaktionen 

(Simmons-Mackie & Kagan, 1999). CA kan utifrån detta alltså även användas som ett 

skattningsinstrument vid språklig intervention (Perkins, Crisp & Walshaw, 1999). Det har 

gjorts flera CA-inspirerade samtalsanalytiska studier inom området för språkstörning. Ett 

examensarbete i logopedi av Hammarström och Lindkvist (2009) där interaktionen mellan 

logopeder och barn studerades samt ett annat examensarbete inom logopedi av Granberg och 

Karlsson (2010) där interventionssituationen vid afasi studerades är två exempel.  

 

Institutionella samtal 

Institutionella samtal beskrivs som de samtal som förs mellan experter och lekmän i olika 

sociala situationer där vårdsituationen utgör ett exempel. Ofta är de institutionella samtalen 

uppgiftsorienterade och detta skapar i sig en viss struktur för samtalet. Samtidigt finns andra 

institutionella samtal där samtalandet i sig är det mest väsentliga (Linell, 1991).  I samtal 

mellan terapeut och patient kan interventionssituationens struktur analyseras genom CA för 

att exempelvis få ökad kunskap om hur interaktionen kan se ut inom professionen (Gardner, 

2006). 

 

Val av samtalsämne är mer begränsat i ett institutionellt samtal än i ett vardagligt samtal då 

det för interaktionen alltid finns ett tydligt syfte samt ett mål (Heritage & Clayman, 2010). 

Genom att introducera och bestämma samtalsämnen är terapeuten den som huvudsakligen 

styr samtalet (Walsh, 2007). I ett vardagligt samtal finns däremot ett större utrymme för 



8 

 

samtalsdeltagarna att själva fritt välja samtalsämnen samt växla mellan dessa (Linell, 1990). 

Ur denna aspekt skiljer sig vardagliga samtal från institutionella samtal då rollerna i 

vardagliga samtal inte är förutbestämda utan skapas under interaktionen av samtalsdeltagarna 

själva (Drew & Heritage, 1992).  

 

Det råder stor variation mellan olika typer av vårdsamtal (Linell, 1991).  Det råder alltid ett 

asymmetriskt maktförhållande parterna emellan under en interventionssituation då parterna 

har olika stor kunskap kring det aktuella ämnet och detta gör att de intar rollerna som expert 

och lekman i interaktionen (Linell, 1990; Holck, Dahlgren Sandberg & Nettelbladt, 2009). 

Det asymmetriska maktförhållandet kan även förklara det sociala avstånd som ofta råder 

parterna emellan (Brown & Levinson, 1987). Ett asymmetriskt maktförhållande i 

interventionssituationen innebär även ett potentiellt ökat hot mot patientens känsla av 

kompetens, tillhörighet och självbestämmande och detta kan i sin tur medföra ansiktshot 

(Spiers, 1998). I interventionssituationen ombeds patienten ofta utföra handlingar som kan 

verka ansiktshotande och för att minimera hotet kan terapeuten använda sig av 

avdramatiserande strategier eller artighet (Holck, Dahlgren Sandberg & Nettelbladt, 2009) där 

användningen av artighet visar sig genom vänlighet eller korrekthet (Brown & Levinson, 

1987). Den asymmetriska maktrelationen blir än tydligare då någon av parterna har en 

kommunikativ eller kognitiv funktionsnedsättning. Partnern med svagare kommunikativ 

förmåga får svårare att göra sin röst hörd oavsett om den andra samtalspartnern anstränger sig 

för att ge plats åt personen med funktionsnedsättning (Linell, 2011). 

 

Ansiktshot                    

Teorin kring ”face threatning acts” eller ansiktshot grundades av Brown och Levinson (1978; 

1987) och beskriver vilka avdramatiserande uttryck och artighetsstrategier samtalsdeltagare 

använder sig av för att undvika ansiktshot. Begreppen negativt face och positivt face beskriver 

interaktionen mellan samtalsdeltagare. Ett negativt face står som symbol för individers önskan 

om att behålla sin autonomi. Alla individer, oavsett kultur, vill bli bemötta med respekt och 

hänsyn gentemot sitt negativa face. Ett positivt face utgör istället symbol för individers 

önskan om att få bekräftelse för sina personliga egenskaper och handlingar av omgivningen. 

Vilka personliga egenskaper en individ söker bekräftelse för varierar beroende på person och 

sammanhang (Brown & Levinson, 1987). 
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I interaktionen strävar deltagarna efter att skydda varandras face och samarbetar för att 

undvika hot gentemot någons face. Trots deltagarnas vilja att skydda varandras face finns det 

hela tiden inslag i interaktionen som kan uppfattas ansiktshotande. De handlingar som hotar 

ett negativt respektive ett positivt face särskiljs i teorin kring ansiktshot. Även de handlingar 

som primärt hotar talarens respektive lyssnarens face särskiljs. Direktiv och 

rekommendationer är exempel på vanligt förekommande inslag i interaktionen som hotar 

lyssnarens negativa face medan förolämpningar och kritik hotar lyssnarens positiva face. 

Talarens negativa face hotas av löften och erbjudanden samtidigt som talarens positiva face 

hotas av ursäkter och bekännelser (Brown & Levinson, 1987). 

 

Alla människor förväntas i viss mån känna till och kunna tillämpa avdramatiserande uttryck, 

denna egenskap benämns social skicklighet eller social kompetens. Graden av kompetens 

visar sig snarare i hur effektivt en individ lyckas undvika ansiktshot än i hur ofta tekniken 

används. Om en individ ska kunna vidga sin repertoar av avdramatiserande uttryck för att 

skydda face måste denne dels känna till hur de egna uttrycken kommer att tolkas av andra och 

själv kunna tolka de uttryck som sänds ut av övriga deltagare (Goffman, 1982). 

  

Artighetsteorin 

Enligt teorin om ansiktshot varierar graden av ansiktshot beroende på hur nära 

samtalsdeltagarna står varandra och även deras inbördes maktposition påverkar graden av 

ansiktshot. Samtidigt innebär ett ökat ansiktshot ett ökat inslag av artighet i talakterna. 

Politeness theory, artighetsteorin, grundades av Brown och Levinson (1978; 1987) och utgörs 

av fyra olika typer av artighetsstrategier talaren kan använda för att undvika att hota 

lyssnarens face och därigenom nå ett uppsatt mål med yttrandet. Positive politeness stärker 

känslan av samhörighet och används ofta vänner emellan. Negative politeness används då 

talaren sagt något klumpigt eller generat lyssnaren och till följd av detta förutsätter att 

lyssnaren upplever ansiktshot, talaren kan avdramatisera situationen genom att till exempel be 

om ursäkt. Bald on record används oftast familjemedlemmar och nära vänner emellan. 

Talaren gör här inte anspråk på att minimera ett eventuellt upplevt ansiktshot hos lyssnaren. 

Off-record indirect strategy är en typ av strategi där talaren gör indirekta förfrågningar för 

inte upplevas för befallande eller krävande (Brown & Levinson, 1987).  
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Avdramatiserande strategier 

Begreppet avdramatiserande strategier beskriver de retoriska grepp som samtalsdeltagare 

använder sig av för att undvika ansiktshot (Brown & Levinson, 1978). Avdramatiserande 

strategier fungerar alltså som en viktig komponent i interaktionen för att ett potentiellt hotfullt 

samtalsämne inte ska upplevas som hotfullt (Caffi, 1999). Avdramatiserande strategier 

används även för att samtalsdeltagarna ska komma överrens och känna sig bekväma i 

situationen (Korobov, 2007). 

 

Strategier som fungerar avdramatiserande förekommer naturligt i vardagliga samtal och 

kännetecknas av att de förmildrar och dämpar en situation som av någon anledning kan 

uppfattas hotfull (Korobov, 2007). Några exempel på retoriska grepp som används i ett 

avdramatiserande syfte är; indirekta formuleringar (Fraser, 1980), formuleringar som 

indikerar ovetande, välkända uttryck, byte av samtalsämne, ansvarsfriskrivningar, 

garderingar, skratt, ironi, suckar, jämmer, svordomar (Korobov, 2007) samt uppmuntran 

(Brown & Levinson, 1987). 

 

Garvey (1984) fastställde att vuxna använder fler avdramatiserande strategier när de samtalar 

med andra vuxna än när de samtalar med barn. Vidare konstaterade Garvey (1984) att vuxna 

tillåter sig själva att ta ett större utrymme och ställa fler udda och direkta frågor när de 

samtalar med barn jämfört med när de talar till en vuxen. Samtalsdeltagarnas relation till 

varandra och den situation de befinner sig i påverkar även förekomsten av ansiktshot i 

interaktionen och andelen avdramatiserande strategier (Brown & Levinson, 1987). I det 

asymmetriska maktförhållandet mellan läkare och patient förekommer många potentiellt 

ansiktshotande situationer. Läkaren använder därför avdramatiserande strategier i samtal med 

patienten samtidigt som informationen till patienten måste vara tydlig (Aronsson & Larsson, 

1987). 

 

Skratt 

Skratt kan ses som ett icke-verbalt uttryck, precis som att hosta eller att sucka. Skratt skiljer 

sig dock från övriga icke-verbala uttryck genom att vara en integrerad del av konversationen. 

Dess syfte kan vara systematiskt och socialt organiserat. Skratt kan fungera som en 

meningsfull respons på ett yttrande samt påverka följande yttrande i samtalet (Madden, 

Oelschlaeger & Damico, 2002). I vardaglig interaktion kan skratt vara av olika slag. Det kan 

användas för att visa på anknytning och närhet men också för att håna eller förlöjliga andra 
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(Kovarsky, Curran & Nichols, 2009). Skratt har även uppmärksammats i flera studier som ett 

användbart medel för att hantera genanta situationer och därmed ansiktshot (Wilkinson, 

2007).  

 

Ordval 

Ordval är en lexikal strategi som används för att förmildra och dämpa en potentiell hotfull 

situation (Brown & Levinson 1978; 1987). Ordval innebär att man kan välja ett av flera ord 

som beskriver ett och samma fenomen (Heritage & Clayman, 2010).  I institutionella samtal 

är det vanligt att talaren refererar till sig själv i ord som ”vi” istället för ”jag” för att tydliggöra 

att talaren och omgivningen är del av samma institution (Heritage & Clayman, 2010). 

Aronsson och Rundström (1988) fann i sin studie av interaktion mellan barnläkare och barn 

att läkaren flitigt använde ordet ”vi” istället för ”jag” eller ”du” även i skämt och 

komplimanger. Författarna kom fram till att ordvalet var en artighetsstrategi för att skapa en 

uppmärksam, förtrolig interaktion och en gemensam förståelse.  

 

Prosodi 

Prosodi är ett exempel på ett språkligt uttryckssätt utöver talet och används för att anpassa 

information som utbyts i interaktionen (Ahlsén, 2006). Prosodi kan i detta sammanhang 

förklaras i termer av intonation och röstkvalitet som i sin tur är delkomponenter i rösten som 

kan bidra till att ett yttrande upplevs som artigt (Nadeu & Prieto, 2011). Brown och Levinson 

(1987) är upphovsmän till artighetsteorin och enligt dem innebär en av artighetsstrategierna, 

positive politeness, att uttrycka intresse, gillande och sympati hos samtalspartnern. Detta kan 

åstadkommas med intonation, betoning och andra prosodiska komponenter. Det mest 

uppmärksammade prosodiska fenomenet som upplevs som artighet är en stigande grundton 

(Brown & Levinson, 1987; Nadeu & Prieto, 2011).  

 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att belysa vilka avdramatiserande strategier som 

förekommer i logopedisk afasi- och barnintervention för att undvika ansiktshot. Studien syftar 

även till att undersöka likheter och skillnader i (framförallt logopedernas) användning av 

avdramatiserande strategier under afasi- och barnintervention. Vidare syftar studien till att 

undersöka vilka konsekvenser en viss strategi kan få för interaktionen.  

 



12 

 

Metod 

Medverkande 

I studien medverkade sex personer med afasi samt åtta barn med språkstörning. Medverkade 

gjorde även fyra logopeder som är verksamma inom barnintervention och fem logopeder som 

är verksamma inom afasiintervention. Information om medverkande logopeder och patienter 

har sammanställts i två tabeller (tabell 1 och 2). 

 

Undersökningsmaterial och procedur 

Underlaget för föreliggande studie utgjordes av fjorton befintliga ljud- och filminspelningar 

som gjordes i samband med en studie av (Hammarström & Lindkvist, 2009) samt i samband 

med en studie av (Granberg & Karlsson, 2010). För utförligare information om urvalskriterier 

och formulär hänvisas till ovan nämnda studier. Ljud- och filminspelningarna utgjordes 

närmare av åtta barninterventionssamtal och sex afasiinterventionssamtal hos logoped. I 

föreliggande studie användes grovtranskriberat material från ovan nämnda studier och de 

sekvenser som avsågs studeras närmare fintranskriberades. Samtalsanalytiska principer 

användes i syfte att kartlägga användandet av avdramatiserande strategier hos båda parter. 

Därefter avidentifierades samtliga uppgifter om de medverkande.  

 

Analysmetod 

Samtalsmaterialet analyserades utifrån de principer som gäller för CA. I föreliggande studie 

gjordes även kompletterande beräkningar gällande förekomst av avdramatiserande strategier.  

 

Etiska överväganden 

Materialet i föreliggande studie har tidigare använts i samband med två andra studier (se 

undersökningsmaterial och procedur). Detta innebär att deltagarna i föreliggande studie i 

samband med tidigare studier godkänt sin medverkan samt att materialet får användas av 

studenter inom logopedprogrammet. I föreliggande studie har deltagarna avidentifierats 

genom att de har tilldelats nya kodnamn. Även namn på personer och platser som nämndes 

under interventionssamtalen har tilldelats kodnamn.  
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Tabell 1.  
Afasiintervention - Beskrivning av typ av samtal samt patientens språkliga svårigheter. 

  

Samtal 1: Icke-uppgiftsinriktat samtal 

 

Logoped 1 (L1): Kvinna 

Patient Erik (E) 
 
Språkliga svårigheter: en grav afasi inom 
samtliga språkliga områden, något bättre 
impressivt än expressivt. 

 
Samtal 2: Uppgifts- och icke-uppgiftsinriktat samtal 

 
Logoped 2 (L2): Kvinna 
 

Patient Yngve (Y) 
 
Språkliga svårigheter: en 
medelsvårmotorisk afferent afasi. 

 
Samtal 3: Uppgifts- och icke-uppgiftsinriktat samtal 

 
Logoped 3 (L3): Man 

Patient Birgitta (B) 
 
Språkliga svårigheter: flytande tal som 
präglas av stereotypa fraser och 
ordmobiliseringssvårigheter. 

 
Samtal 4: Uppgifts- och icke-uppgiftsinriktat samtal 

 
Logoped 1 (L1): Kvinna 
 

Patient Rune (R) 
 
Språkliga svårigheter: en grav afasi, 
framför allt expressiv sådan. 

 
Samtal 5: Icke-uppgiftsinriktat samtal 

 
Logoped 4 (L4): Kvinna 

Patient Stig (S) 
  
Språkliga svårigheter: svårigheter i form 
av perseverationer, att han fastnar och 
tappar tråden i sina uttalanden. 

 
 
 

 

Samtal 6: Icke-uppgiftsinriktat samtal 

 

Logoped 5 (L5): Kvinna 

Patient Hans (H) 
 
Språkliga svårigheter: kan endast uttala 
ett fåtal fonem och enstaka ord och 
perseverar. 
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Tabell 2.  
Barnintervention – Beskrivning av typ av samtal samt patientens språkliga svårigheter. 
 
Logoped 1 (L1): Kvinna 

 
Samtal 1: Uppgiftsinriktat 
Patient: Selma (S) 
Språkstörning: Fonologisk 

 
Samtal 2: Uppgiftsinriktat 
Patient: Anton (A) 
Språkstörning: Fonologisk och 
grammatisk 
 

 
Logoped 2 (L2): Kvinna 

 
Samtal 1: Uppgiftsinriktat 
Patient: Pontus (P) 
Språkstörning: Fonologisk 
 
 
Samtal 2: Uppgiftsinriktat 
Patient: Åsa (Å) 
Språkstörning: Fonologisk 
 

 
Logoped 3 (L3): Man 
 

 
Samtal 1: Uppgiftsinriktat 
Patient: Emma (E) 
Språkstörning: Fonologisk och 
grammatisk 
 
 
Samtal 2: Uppgiftsinriktat 
Patient: Frans (F) 
Språkstörning: Fonologisk 
 

 
Logoped 4 (L4): Man 

 
Samtal 1: Uppgiftsinriktat 
Patient: Wilmer (W) 
Språkstörning: Fonologisk 

 
Samtal 2: Uppgiftsinriktat 
Patient: Ida (I) 
Språkstörning: Generell 
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Resultat  

I resultaten redovisas de avdramatiserande strategier som förekommer under afasi- och 

barnintervention. De strategier som har identifierats vara avdramatiserande är ordval, 

indirekta formuleringar, formuleringar som indikerar ovetande, byte av samtalsämne, ironi, 

skratt, prosodi, välkända uttryck, artighetsfraser, uppmuntran samt att frånskriva sin egen 

kompetens. Slutligen ges även exempel på situationer som inneburit ett potentiellt ansiktshot.  

 

Tabell 3. 

Beskrivning av de avdramatiserande strategier som förekommer i föreliggande studie. 

Avdramatiserande strategi Definition 

Ordval 
Välja ett ord av flera som beskriver ett och 
samma fenomen. 

Indirekta formuleringar 
Underförstådda eller undvikande 
formuleringar. 

Formuleringar som indikerar ovetande 
Medvetet formulera ett yttrande som 
indikerar att talaren är ovetande vad gäller 
samtalsämnet. 

Byte av samtalsämne 
Välja att avsluta ett samtalsämne för att 
sedan påbörja ett nytt samtalsämne. 

Ironi 
Det föreligger en skillnad mellan vad som 
sägs och vad som egentligen menas. 

Skratt 
Icke-verbalt uttryck vars syfte kan vara 
systematiskt och socialt organiserat. 

Prosodi 
Genom intonation och betoning anpassas 
informationen i samtalet. 

Välkända uttryck 
Uttryck som ofta förekommer inom en viss 
kultur. 

Artighetsfraser 
Fraser där uttryck och formuleringar 
signalerar artighet. 

Uppmuntran 
Beröm, bekräftelse eller visad tilltro till 
någon annans förmåga. 

Frånskriva sig själv kompetens 
Förminska den egna kunskapen och 
förmågan till förmån för samtalspartnern. 
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Inga större skillnader återfanns mellan vilka avdramatiserande strategier som används inom 

de olika interventionstyperna. En tydlig skillnad har dock varit användningen av prosodi som 

oftare förekom inom barnintervention än inom afasiintervention. En annan skillnad har rört 

användandet av ironi, en strategi som endast förekommer under afasiintervention. Det är inom 

båda interventionstyperna ovanligt att patienten använder sig av avdramatiserande strategier 

men när detta sker rör det sig oftast om skratt. Det finns även en skillnad i hur strategierna 

anpassas gentemot patienten beroende på om patienten är ett barn eller en vuxen.   

 

Nedan (tabell 4) presenteras procentuell andel avdramatiserande strategier som logopeder 

respektive patienter använde inom respektive interventionskategori. För fullständig 

redovisning av de olika interventionerna, se (bilaga 2).  

 

Tabell 4.  

Andel avdramatiserande turer uträknat i procent för samtliga logopeder och patienter inom 

respektive interventionskategori. 

Samtalsdeltagare Andel avdramatiserade turer [%] 

Logoped- Afasi 11.4 

Logoped- Barn 12.6 

Person med afasi 3.3 

Barn med språkstörning 0.4 

Samtliga logopeder använde avdramatiserande strategier i högre utsträckning än patienterna. 

Av patienterna använde personer med afasi oftare avdramatiserande uttryck än barn med 

språkstörning. 

 

De avdramatiserande strategier som exemplifieras i resultatet har valts ut då de på ett tydligt 

sätt visar på hur den enskilda strategin kan användas i interventionssituationen. Först visas 

exempel på sekvenser där logopeden använder sig av avdramatiserande strategier och sedan 

följer exempel på när patienten använder sig av dem. Exemplen tydliggörs genom att den 

avdramatiserande strategin är markerad med fetstil. För noggrannare förklaring till 

transkriptionerna, se (bilaga 1). I de fall där det finns ett exempel redovisas detta i (tabell 5) 

med ett kryss.  
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Tabell 5.  

Förekomst av avdramatiserande strategier inom respektive interventionskategori.  

 

Sekvenser med avdramatiserande strategier  

 
Ordval – Exempel (1) 

Logoped-Person med afasi (Afasiintervention) 

L5: Logoped 
H: Patient 
 
Utdraget nedan är ett samtal mellan logopeden och patienten och handlar om patientens 

golfintresse.  

1. L5: vilken golfklubb tillhör du?  
2. H:  he:: ne tå ka te pe nu pa nununu ah (14.9) nä va 
3. L5: upplands bro 
4. H:  a a 
5. L5: mm ska vi prova å skriva dä  
6. H:  nä: nä 
7. Paus (6.2) 
8. L5: mm (2.4) upp:lan:ds b:ro(5.8) a 

Avdramatiserande strategi Afasiintervention Barnintervention      

 Logoped-  

Afasi 

Person med 

afasi 

Logoped- 

Barn 

Barn med 

språkstörning 

Ordval X  X  

Indirekta formuleringar X  X  

Formuleringar som  

indikerar ovetande 
X 

 
X 

 

Byte av samtalsämne X X   

Ironi X    

Skratt  X  X 

Prosodi X  X  

Välkända uttryck X X   

Artighetsfraser X  X  

Uppmuntran X  X  

Frånskriva sig själv 

kompetens 
X 

 
X 
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Sekvensen inleds med att logopeden vill veta vilken golfklubb patienten tillhör (rad 1). 

Patienten tar initiativ till att svara men lyckas inte och detta förstärks med att patienten säger 

”nä va” vilket kan tolkas som att han ber logopeden om hjälp (rad 2). Logopeden svarar med 

att ge ett förslag på en ort där patienten kan tänkas vara medlem i en golfklubb (rad 3). 

Förslaget bekräftas av patienten (rad 4). Logopeden föreslår att patienten ska skriva ned 

namnet på orten och väljer att använda ordet ”vi” istället för ”du” (rad 5). Patienten 

responderar med ”nä nä” samtidigt som han skriver ned namnet på orten (rad 6 och 7). 

Logopeden bekräftar att patienten skrivit ned namnet korrekt.  

 

I ovanstående exempel läggs fokus på valet av ord där logopeden använder ordet ”vi” istället 

för ”du” vilket skulle kunna ses som avdramatiserande för att patienten inte ska uppleva 

ansiktshot. Ordval är ett exempel på en lexikal strategi som används för att förmildra och 

dämpa potentiellt ansiktshotande situationer (Brown & Levinson 1978; 1987). 

 

Ordval – Exempel (2) 

Logoped-Barn med språkstörning (Barnintervention) 

L1: Logoped 
S: Patient 
 
Nedanstående utdrag visar en sekvens där barnet utför en uppgift tillsammans med logopeden 

som består i att benämna bilder. Det huvudsakliga målet med uppgiften är att öva de fonem 

som barnet har svårigheter med. 

 
1. L1: va är det där då? 
2. S: en fik 
3. L1: en fisk (paus) det var ju ett sånt där busigt ord (.) hör (.) 

FISK 
4. L1: vilka ljud är med där? S är med och den är också mä lyssna    

f:i:s:k 
5. S: åh böje på d 
6. L1: börjr på den ja 
7. S: å sluta med eck 
8. L1: ja nästan sluta med s (paus) det finns s mot slutet FISK 

 
Först kommer en fråga från logopeden som vill veta vad en bild föreställer (rad 1). Barnet 

svarar med att benämna bilden rätt men uttalar inte ordet ”fisk” helt korrekt (rad 2). 

Logopeden reparerar barnets svar och använder ordet ”busigt” vilket kan tolkas som en 

strategi för att situationen inte ska bli ansiktshotande för barnet (rad 3). Vidare ställer 

logopeden en fråga till barnet som indikerar att hon vill uppmärksamma barnet på vilka ljud 
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som finns i ordet ”fisk” (rad 4). Barnet svarar med att beskriva vilka ljud som finns med i 

ordet (rad 5 och 7) vilket kan tyda på att barnet till följd av logopedens försök att 

avdramatisera inte upplever situationen ansiktshotande.  

 

Indirekta formuleringar – Exempel (3) 

Logoped-Person med afasi (Afasiintervention) 

L3: Logoped 
B: Patient 
 
I utdraget nedan övar patienten på att benämna bilder tillsammans med logopeden.  
 

1.  L3: o va gör han där då 
2.  B: bara tokit vem e de m  
3.  L3: han (.)() 
4.  B: borstar håret 
5.  L3: gör han de↑ 
6.  B: nä nä nä nä [ne]j nej 
7.  L3:  [nej]       
8.  B: borsta tänder (KLICKLJUD) 
9.  L3: ja (.) stämde bättre 
10. B: m 
11. L3: ja (h) precis (.) m 

 
Sekvensen inleds med att logopeden frågar patienten vad som händer på en av bilderna (rad 

1). Patienten lyckas inte svara på frågan (rad 2) och logopeden hjälper patienten genom 

prompting (rad 3). Patienten gör därefter ett nytt försök att besvara frågan men svarar felaktigt 

(rad 4). Logopeden försöker därefter korrigera patientens svar genom att fråga ”gör han de↑” 

(rad 5) vilket kan tolkas som en avdramatiserande strategi för att korrigeringen av patientens 

svar inte ska upplevas som ansiktshotande. Patienten svarar sedan ”nä nä” vilket indikerar att 

hon är medveten om att hon svarat fel (rad 6). Logopeden bekräftar patientens svar (rad 7). 

Patienten gör sedan ännu ett försök att besvara den ursprungliga frågan och svarar rätt (rad 8) 

och logopeden bekräftar patientens svar (rad 9). Därefter bekräftar patienten (rad 10) och 

logopeden (rad 11) det slutgiltiga svar de kommit fram till vilket kan peka på att 

problemkällan har reparerats. Indirekta formuleringar är exempel på strategier som kan 

fungera avdramatiserande (Fraser, 1980). 

 

 

 

 

 



20 

 

Indirekta formuleringar – Exempel (4) 

Logoped-Barn med språkstörning (Barnintervention) 

L2: Logoped 
Å: Patient 
 
I nedanstående utdrag utför barnet och logopeden en uppgift som består i att benämna bilder. 

Syftet med uppgiften är att öva de fonem som barnet har svårigheter med. 

 
1.   Å: en gammel äckig sko  
2.   L2: sko och 
3.   Å: bloja 
4.   L2: blöja 
5.   Å: bloja blöja va [här] 
6.   L2:     [blöja] och 
7.   Å: blöja  
8.   L2: precis (.) du får berätta för tungan vart den ska vara nånstans 

i munnen  
9.   Å: spegel  (.) blod 

  10.   L2: blod  
 
Sekvensen börjar med att logopeden visar en bild för barnet som inte lyckas producera 

målordet korrekt (rad 1). Logopeden upprepar barnets svar och korrigerar barnets uttal (rad 2). 

Logopeden visar ett nytt kort för barnet och proceduren upprepas (rad 3 och 4). Därefter 

börjar barnet upprepa ordet ”blöja” flera gånger troligtvis för att skoja med logopeden (rad 5). 

Logopeden återanvänder barnets svar och korrigerar barnets uttal (rad 6) varpå barnet 

producerar målordet korrekt (rad 7). Därefter bekräftar logopeden att barnet svarar rätt 

samtidigt som hon flyttar fokus från barnets prestation till vad tungan ska göra (rad 8). Detta 

görs troligtvis i ett avdramatiserande syfte då logopeden varit krävande gentemot barnet 

tidigare i sekvensen vilket skulle kunna upplevas som ansiktshotande för barnet trots att 

barnet inte signalerat att hon upplever ansiktshot. Att flytta fokus på detta sätt kan sägas vara 

en strategi som används för att tillfredsställa barnets positiva face (Brown & Levinson, 1987). 

 
Formuleringar som indikerar ovetande - Exempel (5) 

Logoped-Person med afasi (Afasiintervention) 

L3: Logoped 
B: Patient 
 
Sekvensen nedan speglar ett samtal mellan logopeden och patienten om patientens barnbarn. 
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1.  L3: men Rebecka ä hon ä väldit väldit liten 
2.  B: na så där ja såå då babababa [båte] 
3.  L3: [har hon](.)                [börjat(.)] prata↑ 
4.  B:  [jaja] va tokit va dalalala     de[dede] 
5.  L3:                                   [men] hur gammal ä hon nu↓ 
6.  B: ett år nej (.) fjorton nej ah 
7.  L3: hon ä snart ett år va↑ 
8.  B: ja just de 
 

Logopeden kommer med ett påstående om patientens barnbarn (rad 1). Patienten initierar ett 

svar men börjar upprepa en stavelse, perseverera (rad 2). Logopeden ställer en fråga (rad 3) 

som patienten svarar på innan hon åter persevererar (rad 4). I logopedens nästkommande 

yttrande ställer han en ny fråga (rad 5) som han antagligen redan vet svaret på då han själv 

kan svara på frågan, om än genom att formulera sig på ett ovetande sätt (rad 7).  

 

Formuleringar som indikerar ovetande – Exempel (6) 

Logoped-Barn med språkstörning (Barnintervention) 

L3: Logoped 
E: Patient 
 
Tillsammans med logopeden tittar barnet på olika bilder och logopeden vill även att barnet 

skall benämna dem. I nedanstående sekvens tittar barnet på en ny bild.  

 
1.  E:  m::u::-eh 
2.  L3: vet du va de ä? 
3.  E:  e:h näe:j 
4.  L3: näe::j ja tyckte också de här va lite svårt (.) men e::h (.) de 

måste va nypon 
5.  E: ((smackar)) 
6.  L3: har du hört de ordet förrut? 
7.  E:  na: 
8.  L3: ja::a nypon a:: (.) du kanske har sånna buskar hemma↓ (1.5) 

˙hoch då då lyssnar jag på de ny-p-on 

 
Barnet har svårt att benämna bilden (rad 1) och logopeden uppmärksammar detta (rad 2). Än 

en gång visar barnet att hon inte kan ordet (rad 3) och detta föranleder troligtvis logopedens 

ovetande formulering (rad 4) då formuleringar som indikerar ovetande ibland kan fungera 

avdramatiserande (Korobov, 2007). Barnet smackar (rad 5) och logopeden fortsätter att tala 

om samma bild (rad 6).  
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Byte av samtalsämne – Exempel (7) 

Logoped-Person med afasi (Afasiintervention) 

L1: Logoped 
R: Patient 
 
Logopeden och patienten har under en lång stund samtalat om patientens fågel men patienten 

har svårt att svara på logopedens många frågor. I nedanstående sekvens syns flera tecken på 

att patientens intresse för samtalsämnet minskar.  

 

1.    R:  =a (.) mene: neej 
2.    L1: joo↑ vad tänkte du? 
3.    R:  den här 
4.    L1: a↑ 
5.    R:  oj 
6.    L1: har du haft fågel förut? 
7.    R: näe (.) näe (.) ehpåeh a oj ((skrattar)) meneh (.) näe  
8.    L1: nee↑  
9.    R:a näe så 
10.  L1: nöja oss (.) [så] med fågeln just  
11.  R:      [a]        
12.  R:  a 
13.  L1: ˆaaˆ 

 
Logopeden har just innan denna sekvens uttryckt att hon tycker det är härligt att patientens 

fågel har möjlighet att flyga in och ut ur buren som den vill. Patienten försöker att respondera 

på uttalandet (rad 1) men lyckas inte. Logopeden uppmärksammar detta (rad 2) och patienten 

gör ett nytt försök (rad 3). Förmodligen förstår inte logopeden vad patienten vill säga (rad 4) 

och väljer att ställa en stödfråga (rad 6). Patienten svarar på frågan (rad 7) och logopeden 

bekräftar patientens svar (rad 8). Logopeden visar intresse för att byta samtalsämne (rad 10) 

och får medhåll från patienten (rad 11 och 12). Logopeden dubbelbekräftar och efter en stunds 

tystnad introduceras ett nytt samtalsämne av logopeden. Situationen liknar det Korobov 

(2007) beskriver, nämligen hur ett byte av samtalsämne kan fungera avdramatiserande.   

 

Byte av samtalsämne - Exempel (8)  

Person med afasi- logoped (Afasiintervention) 

L1: Logoped 
E: Patient 
 
I sekvensen nedan samtalar logopeden och patienten om vad patienten brukar göra på sin 

fritid. De samtalar om hur patientens fru är den som är mest aktiv av dem båda. 
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1.  L1: *hehe Gudrun* är aktiv 
2.  E:   hon ((skrattar))  
3.  L1:  ((skrattar)) och du hänger på 
4.  E:  ja ja ä inte me (x) me (.) men nu nu vart de vä mu mu:(.)ke  
   nej va fan (.) my:ke m:u:ke nä för fan (.)åh skulle man ha  
   skrivit (.) ah ah skab eh skit i skabben (.) skit i de 
5.  L1:  jo men de va nåt du tänkte på nu 
6.  E:  a ä: de va ingenting nu glömmer ja bara bort de nu glömde  
   Jag bort de 
7.  L1:  glömde du bort? 

 
När patienten försöker formulera ett yttrande fastnar han på orden varpå han initierar avslut 

(rad 4).  Trots detta ställer logopeden ändå en följdfråga som indikerar på att hon vill veta vad 

patienten egentligen ville få sagt (rad 5). Patienten initierar ytterligare ett avslut genom att 

säga att han glömde bort vad han ville få fram (rad 6). Patientens avslut verkar dock inte 

accepteras helt av logopeden (rad 7). Patientens initiering till avslut kan tolkas som en strategi 

för att undvika en situation som är ansiktshotande för det egna ansiktet. Att byta samtalsämne 

är en av de strategier som kan fungera avdramatiserande (Korobov, 2007). 

 

Ironi – Exempel (9) 

Logoped-Person med afasi (Afasiintervention) 

L1: Logoped 
E: Patient 
 
I nedanstående utdrag samtalar logopeden och patienten om resor. Logopeden har tagit fram 

kartboken som hjälp vilken patienten sitter och bläddrar i.  

 
       1.    E: =nånstans ((slår hanflatan i bordet)) man flög ut °nu° å så 

hoppa han ffly: °garen så flygde man me° 
       2.    L1: jaha nåt litet ställe? 
       3.    E : nä de va no v: va hetere man åker uppe fram: fan va (.) de heter  
       4.    L1: du vet ju hur bra ja e geografi 
       5.    E : ja vist va fan [du] 
       6.    L1:               [((skrattar))] 

 
Patienten bläddrar i kartboken och blir frustrerad när han inte hittar en plats som han tidigare 

har besökt (rad 1). Logopeden ställer en följdfråga, troligtvis i syfte att försöka underlätta 

sökandet (rad 2). Patienten blir på nytt frustrerad när han inte minns namnet på platsen han 

har besökt och lämnar över kartboken till logopeden (rad 3). Logopeden responderar med att 

skoja med patienten i form av ironi (rad 4). Troligtvis görs detta för att undvika ansiktshot 

mot patienten som tidigare i sekvensen visat tecken på frustration. Patienten svarar med att 

skoja tillbaka till logopeden (rad 5) vilket kan tyda på avdramatiseringen har fungerat. Därpå 
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skrattar logopeden åt patientens skämt (rad 6). Ironi är en av de strategier som kan användas i 

ett avdramatiserande syfte för att undvika ansiktshot (Korobov, 2007). 

 

Skratt - Exempel (10) 
Person med afasi- Logoped (Afasiintervention) 
L3: Logoped 
B: Patient 
 
I nedanstående utdrag utför patienten tillsammans med logopeden en uppgift som består i att 

beskriva vad som sker på olika bilder. I denna sekvens av samtalet pratar de om vilken frukt 

som äts och logopeden vill senare att patienten ska säga vad apelsiner innehåller. 

 
1.  L3: han ska} 
2.  B:  äta= 
3.  L3: =äta = 
4.  B:  =frukt ja (.) o en (.) 
5.  B:  panna höll ja på o säga 
6.  L3: ja 
7.  B:  ja va tokit retetetetetta va ta: n  reteteteton tetetett[on] 
8.  L3:                           [m] 
9.  B:  va to[kit] 
10. L3:      [han] äter en 
11. B:  en apelsin 
12. L3:  m (.) o den innehåller ju mycke 
13. B:  fib fred nick sa mor (SKRATTAR) 
14. L3: $ jaha precis ja förstår va du menar$ 
15. B:  ja ja 
16. L3: visst ä dä bra o äta 
17. B:  ja visst↑ m 

 
När logopeden indikerar att han vill veta vad apelsiner innehåller promptar han för att hjälpa 

patienten (rad 12). Då patienten initierar ett svar men fastnar börjar hon skratta (rad 13). Detta 

kan tolkas som att patienten signalerar att hon är medveten om att hennes yttrande inte blev 

helt rätt. Logopeden svarar i sin tur genom att visa på att han ändå förstod vad patienten 

menade med sitt yttrande (rad 14). I detta fall läggs fokus på patientens skratt som en strategi 

för att undvika ansiktshot gentemot det egna ansiktet. Skratt har i flera studier 

uppmärksammats som ett medel för att undvika genanta och ansiktshotande situationer 

(Wilkinson, 2007). 

 

Skratt – Exempel (11) 

Barn med språkstörning-Logoped (Barnintervention) 

L3: Logoped 
E: Patient 
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Utdraget nedan visar en sekvens just efter att logopeden har tittar bort och patienten fått syn 

på det gummiband logopeden lagt på bordet. Patienten har tagit upp gummibandet och skickat 

iväg det över golvet.  

 
1. (paus)  
2.  L3: va gjorde du med mitt gummiband nu? (.) skickade du de nåstans? 
3.  E: ((småskrattar)) 
4.  L3: a:. det spelar ingen roll (.) men (.) just de 
5.  E:  p p 
6.  L3: just de 

 
Logopeden är tyst en stund och tittar allvarsamt på patienten (rad 1) innan han ställer ett par 

konfronterande frågor (rad 2). Patienten tittar tvekande på logopeden och börjar småskratta 

(rad 3). Logopeden responderar på patientens skratt genom att svävande säga att patientens 

bus inte gjorde någonting (rad 4). Patienten fortsätter frivilligt att öva språkljudet /p/ som de 

gjort tidigare under interventionen och logopeden uppmuntrar initiativet (rad 6).  

 

Prosodi – Exempel (12) 

Logoped-Person med afasi (Afasiintervention) 

L3: Logoped 
B: Patient 
 
Nedanstående sekvens återger en situation där logopeden och patienten gemensamt tittar på 

en bild. Patienten nickar och verkar känna till vad bilden föreställer men sitter tyst.  

 
1.  L3: de e inte en kvinna 
2.  B:  nä nä 
3.  L3: dä ä en 
4.  B:  frukost nej ti[tå] 
5.  L3:               [de] e en man↑ 
6.  B:  en man 
7.  L3. m (.) e de en ung man↑ (.) 
8.  B: nej (.) e tåkit [xx] 
9.  L3:                [nä] han ä lite 
10. B:  äldre 
11. L3: de kan vi säga 
12. B: (SKRATTAR) jaa 
13. L3: m (.) 

 

Logopeden försöker här att stödja och uppmuntra patientens berättande genom prompting (rad 

1) och fortsätter med samma strategi (rad 3) efter respons från patienten (rad 2). Patienten 

svarar felaktigt och rättar genast sig själv (tur 4). Logopeden ger rätt svar, ordet ”man”, 

samtidigt som han gör en höjning av grundtonen (rad 5). Efter respons från patienten (rad 6) 
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bekräftar logopeden patienten samtidigt som hans intonation återigen stiger på samma sätt 

som tidigare (rad 7). Att variera sin tonhöjd uppfattas ofta som artigt och artighet kan i sin tur 

fungera avdramatiserande (Brown & Levinson, 1987). Denna situation är ett tänkbart exempel 

på när prosodi används i ett avdramatiserande syfte. Samtalet fortsätter med att de båda 

samtalsparterna enas om att mannen är lite äldre.  

 

Prosodi – Exempel (13) 

Logoped- Barn med språkstörning (Barnintervention) 

L3: Logoped 
E: Patient 
 
Utdraget nedan är taget ur en interventionssituation där patienten tillsammans med logopeden 

benämner olika bilder i syfte att öva vissa specifika ljud. 

 
1.  L3: ja lugg ja (.) men du va heter det- va heter det man har under 

luggen (.) va e de? 
2.  E:  hjä(r)na 
3.  L3: *hjärna* har man inne i huvet ja↑ de stämmer↑ (.) men du va 

heter just den här biten av huvet? 
4.  E:  p-anna 
5.  L3: just de↑ (paus) ((harklar sig)) ºjag tänker att-º 
6.  E:  p-p 
7.  L3: º-du kunde hjärna ocksåº (.) just de de hörs där ja↓ 

 
Då barnet svarar ”hjärna” istället för målordet ”panna” (rad 2) svarar logopeden med att ändå 

bekräfta barnets svar samtidigt som en höjning av grundtonen sker (rad 3). En ökning i 

tonhöjd beskrivs som ett fenomen som kan upplevas som artighet då personen uttrycker 

gillande och sympati hos samtalspartnern (Brown & Levinson, 1987). I detta fall kan det 

upplevas som en avdramatiserande strategi då barnet svarar felaktigt på frågan men att 

logopeden trots detta bekräftar barnets svar. 

 

Välkända uttryck – Exempel (14) 

Logoped-Person med afasi (Afasiintervention) 

L1: Logoped 
E: Patient 
 
Logopeden och patienten samtalar om en kamrat till patienten. Patienten minns inte 

kamratens namn och visar tecken på frustration. 
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       1.   E: men ja kom inte ihåg va han heter ((slår handen i bordet)) 
       2.   L1:nehe (.) de ä svårt  
       3.   E: skitsvårt ä de 
       4.   L1:ah. (.) just att du inte kommer ihåg[eller kan du inte säga de?]  
       5.   E:                    [ja kom inte på de] 

6.   L: men det ä ju lätt [att (xx)] 
7.   E:                    [a: (de är rolit)] 
8.   L: namn faller ju bort när man blir äldre *huhu* [SKRATT] 
9.   E:  ja vist                                       [AHA hu] 

 
Då patienten visar tecken på frustration (rad 1) och indikerar att det är svårt att minnas (rad 3) 

responderar logopeden med att flytta fokus från patientens prestation och pekar på att det är i 

allmänhet så att namn faller bort när man blir äldre (rad 8). Välkända uttryck kan användas i 

ett avdramatiserande syfte (Korobov, 2007) och logopedens yttrande (rad 8) kan tolkas som 

ett exempel på detta. Detta eftersom patienten tidigare i sekvensen signalerat att situationen är 

svår och pressande. Patienten svarar och bekräftar logopedens yttrande (rad 9) vilket kan 

tolkas som att logopedens avdramatiserande strategi har fungerat.  

 

Välkända uttryck – Exempel (15) 

Person med afasi-Logoped (Afasiintervention) 

L3: Logoped 
B: Patient 
 
Logopeden och patienten samtalar om vad som händer på olika bilder under interventionen. 

I nedanstående sekvens visar logopeden en ny bild för patienten.  

 
1.  L3: = o va gör hon där 
2.  B: hon ve leker 
3.  L3: hon leker (.) 
4.  B: med (.) sin (.) boll höll ja på o säga 
5.  L3: m leker med [sin] tavla där 
6.  B:     [mi]   ja 
7.  L3: rittavla 
8.  B: ja 

 
Logopeden ställer en fråga till patienten (rad 1) som patienten svarar på (rad 2). Logopeden 

bekräftar patientens svar (rad 3). Patienten avser att fortsätta berätta vad som händer på bilden 

men väljer fel ord och rättar genast sig själv genom att använda ett för logopeden troligtvis 

välkänt uttryck (rad 4). Logopeden bekräftar patientens svar trots att han fann det vara 

felaktigt och ger samtidigt det rätta svaret (rad 5).  Patienten dubbelbekräftar logopedens 

förslag (rad 6 och 8).  Att använda ett välkänt uttryck, som patienten i detta exempel gjorde 

vid sin felsägning, kan mycket väl fungera avdramatiserande (Korobov, 2007). 

 



28 

 

Artighetsfraser – Exempel (16) 

Logoped-Person med afasi (Afasiintervention) 

L3: Logoped 
B: Patient 
 
I utdraget nedan samtalar logopeden och patienten om ett barnbarn till patienten. 

 
1.  B: de tokit vem e de o de dä hej (högre tonläge) hej hej hej hej 

bara  tokit den bara [tokit] ä ä 
2.  L3:                 [m] om jag får fråga (1.3) när träffar du 

Rebecka↓ 
3.  B:  det te morran de tokit men de tok ah↑ me ja (.) 

 
Sekvensen inleds med att patienten initierar ett yttrande men fastnar på orden och persevererar 

(rad 1). Logopeden ställer en fråga till patienten och inleder frågan med en artighetsfras (rad 

2). Innan logopeden hinner avsluta frågan yttrar sig patienten med att återigen perseverera 

(rad 3). Då patienten har svårigheter att få fram orden kan logopedens artighetsfras tyda på ett 

sätt att visa respekt för patienten. Denna typ av artighet kan sägas vara ett sätt att göra en 

förfrågan utan att upplevas för befallande eller krävande och därmed undvika ansiktshot 

(Brown & Levinson, 1987). 

 

Artighetsfraser - Exempel (17) 

Logoped-Barn med språkstörning (Barnintervention) 

L3: Logoped 
E: Patient 
 
I nedanstående utdrag spelar patienten och logopeden ett spel bestående av kort med olika 

bilder. Syftet med spelet är att öva de fonem som barnet har svårigheter med. 

 
1.  L3: cykla (.) hmm ehm nej finns i sjön (5.0) så ehm min tur då (.) 

har du kasta (.) nu då (5.0) en pojke som kastar en boll   
2.  E:  ae 
3.  L3: näe å vad säjer du då (5.0) va vad säger man då  
4.  E:  ehm finns i fhön  
5.  L3: °där ja° tack  

 
Logopeden uppmanar barnet att uttala en mening som hör till spelets regler (rad 3) varpå 

barnet lyssnar till uppmaningen och svarar (rad 4). Logopeden säger sedan ”tack” (rad 5) och 

detta avslutar sekvensen. ”Tack” kan här tolkas som att logopeden vill visa på uppskattning 

men även som ett sätt att avdramatisera situationen. Direktiv och uppmaningar är exempel på 

ett vanligt förekommande inslag i interaktioner som hotar lyssnarens negativa ansikte (Brown 
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& Levinson, 1987). Därmed skulle ett avdramatiserande av situationen från logopedens sida 

vara motiverat.  

 

Uppmuntran – Exempel (18) 

Logoped-Person med afasi (Afasiintervention) 

L1: Logoped 
E: Patient 
 
I följande utdrag samtalar logopeden och patienten i slutet av interventionen. De har precis 

avslutat ett samtal om en resa patienten tidigare gjort. 

 
1.   L1 : du träffa en annan sa du där  
2.    E : a: 
3.    L1: de är jättebra 
4.    E : nä vadå? 
5.   L1 : du vet de kommer fram nåt såhär 
6.    E : jo men det tar sån jävla tid 
7.    L1: a de gör de 
8.    E : fy fan 
9.    L1: m det tar tid men det kommer fr[am nåt] 
10.   E :                       [de va väl inte så] ph. 
11.  L1: a nä men ja förstår om du blir (.) galen ibland 
12.  E : *joho du hh fy fan* 

 
När logopeden återkopplar till tidigare delar av interventionen och berömmer patienten (rad 3) 

ställer patienten en motfråga genom att ifrågasätta vad logopeden menar med sitt beröm (rad 

4). Logopeden svarar med att förklara sig ytterligare (rad 5). Patienten visar ändå på 

uppgivenhet och frustration (rad 6 och 8). Logopeden berömmer patienten ytterligare (rad 9) 

och bekräftar också patientens känslor (rad 11). Sekvensen skulle kunna tolkas ha ett 

utvärderande syfte från logopedens sida för att medvetandegöra för patienten de framsteg som 

gjorts. Det kan också tolkas som en avdramatiserande strategi då patientens självkritik skulle 

kunna upplevas som ett hot mot det egna ansiktet. Uppmuntran kan sägas vara en strategi för 

att undvika ansiktshot (Brown & Levinson, 1987). 

 

Uppmuntran – Exempel (19) 

Logoped-Barn med språkstörning (Barnintervention) 

L: Logoped 
W: Patient 
 
Nedanstående utdrag är hämtat från en samtalssituation där logopeden precis har repeterat 

bilder tillhörande ett spel tillsammans med patienten inför en spelsituation. 
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1.   L4: men vilket bra kommihåg (.) du kommer ju ihåg precis alla 
bilder hela tiden (2.0) ujujuj jaha (2.0) du ↑ (1.0) idag tänkte jag 
att vi s att vi kan ha (.) de e några bilder som e lite (5.0) den här 
när kalle kanin är kung här (5.0) den e ju lite sönder (.) den kan vi 
ju inte ha om vi ska spela (.) då får vi lägga bort den ka vi 

2.  W: kan vi lägga den på bordet där 
3.  L4: ja vi jätte bra idé vi lägger den på bordet där å å (.) ska vi 

ha alla de andra  
4.  W: j ja tror de 
5.  L4: tror du du orkar det 
6.  W: mm  

 
Patienten har klarat att benämna de flesta bilderna innan denna sekvens och logopeden 

uppmuntrar patienten (rad 1) inför en tänkt spelsituation. Patienten tar ett eget initiativ till hur 

spelet ska gå till (rad 2) och även detta uppmuntras av logopeden som låter pojken fortsätta ta 

initiativ genom att också ställa en fråga (rad 3). Patienten besvarar logopedens fråga (rad 4) 

och logopeden bekräftar svaret genom att visa sin tilltro till patientens förmåga (rad 5). 

Patienten håller med logopeden (rad 6) och spelsituationen tar vid. Uppmuntran kan här 

fungera avdramatiserande från logopedens sida inför en situation som kan krävande för 

patienten. 

 

Frånskriva sig själv kompetens – Exempel (20) 

Logoped-Person med afasi (Afasiintervention) 

L3: Logoped 
B: Patient 
 
Utdraget nedan är en interventionssituation där patienten benämner bilder tillsammans med 

logopeden.  

 
1.  L3: ja vet inte va de ska bli har du nån (.) aning↑ va hon ska 
2.  Paus:  (3,6) 
3.  B:  ja de du lu (MUMMLAR) jaa 
4.  L3: kan de [va] 
5.  B:         [x] bröd 
6.  L3: ja↓ (.) matbröd 
7.  B: ja den [ma] 
8.  L3:       [kan] de va 
9.  B: ja 
10. L3: m 

 
Logopeden frågar patienten vad en bild föreställer (rad 1). Patienten initierar ett svar som är 

svårförståeligt (rad 2). Logopeden upprepar därefter sin fråga ”kan de va” (rad 4) varpå 

patienten svarar rätt (rad 5). Detta bekräftas i sin tur av logopeden (rad 6). Proceduren 

upprepas igen med ett nytt kort (rad 8, 9 och 10). Logopedens frågor kan tolkas som en 
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strategi för att dämpa den kravfyllda situationen för patienten och därmed risken för 

ansiktshot. Förmodligen vet logopeden vad bilderna föreställer men ställer sina frågor till 

patienten på ett sätt som indikerar okunskap.  

 

Frånskriva sig själv kompetens - Exempel (21) 

Logoped-Barn med språkstörning (Barnintervention) 

L4: Logoped 
W: Patient 
 
I nedanstående utdrag har patienten och logopeden precis avslutat ett spel. 

 
1.  L4: den här gången vann ju du. va bra: 
2.  L4: men (.) nästa gång (.) då kanske jag ska hitta på nån annan kul 

grej vi kan göra (.) å då kanske jag gör nått sånt där svårt så jag 
vinner 

3.  W: ja:a 
4.  L4: hitta på nått (.) eller kanske du vinner ändå 
5.  W: a:a 
6.  L4: de kan man ju inte veta 
7.  W: nä:ä 

 
Logopeden inleder sekvensen med att skoja med patienten (rad 1 och 2). Patienten svarar tyst 

och tittar ned i golvet (rad 3) varpå logopeden korrigerar sina tidigare yttranden (rad 4 och 6). 

Patientens respons på logopedens skoj kan tolkas som undfallande varpå logopedens 

korrigering av sina yttranden kan tolkas som ett sätt att avdramatisera situationen i och med 

att logopeden frånskriver sin egen kompetens (rad 4 och 6).  

 
Ansiktshot görs relevant av deltagarna  

Det är sällan som ansiktshot görs relevant av någon av deltagarna i en interaktion. Detta beror 

på att samtalsdeltagarna använder avdramatiserande strategier för att undvika ansiktshot och 

interaktionen flyter därmed vidare. Vid enstaka tillfällen görs samtidigt ansiktshotet relevant 

av deltagarna och i föreliggande studie fanns två sådana sekvenser, vilket nedanstående utdrag 

är exempel på.  

 

Ansiktshot - Exempel (22)  

Logoped-Person med afasi (Afasiintervention) 

L2: Logoped 
Y: Patient 
 
I sekvensen nedan samtalar logopeden och patienten om patientens stundande födelsedag. 
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1.   L2:  men ha asså s ska du ha lite öppet hus eller? 

2.    Y :nej [nej inte alls nej nej] nej nej inte alls 
3.   L2 :    [nä:j nä nä] 
4.   Y :näh 
5.   L2 :men du ä hemma å så 
6.   Y :ja:a jo:o de bör ju i varje fall [*försöka*] 
7.  L2 :                                 [*haha*]                         
8.   Y :va menar du me de då? 
9.  L2 :ne: ja en del firar ju mycke när dom fyller  

         [jämt se du ja:a men] de behöver man ju inte göra 
10. Y:   [ja de gör dom ju å så] 
11. L2 :ja mena inte så ja va bara lite nyfiken om du gör nånting men 
12. Y :ne: nä: de bli för nä väst 

 
Logopeden vill prata om hur patienten tänkt fira sin födelsedag (rad 1 och 5). Patienten verkar 

inte intresserad av att prata om ämnet (rad 2 och 4) och undrar sedan vad logopeden menar 

med sina frågor (rad 8). Logopeden responderar och förklarar syftet med sina tidigare frågor 

(rad 9 och 11). I detta fall kan patientens fråga ”va menar du me de då” tolkas som en signal 

om ansiktshot, varpå logopedens följande yttranden kan uppfattas som ett sätt att 

avdramatisera situationen, framför allt logopedens yttrande ”ja mena inte så” (rad 11). I 

interaktionen strävar deltagarna hela tiden efter att skydda varandras ansikte, trots detta finns 

det hela tiden inslag i interaktionen som kan uppfattas som ansiktshotande (Brown & 

Levinson, 1987).  

 

Ansiktshot - Exempel (23) 

Logoped-Barn med språkstörning (Barnintervention) 

L3: Logoped 
F: Patient 
 
I nedanstående utdrag övar patienten på fonem tillsammans med logopeden. Som hjälpmedel 

använder sig logopeden av en träpinne för att patienten ska hitta rätt artikulationsställe. 

 
1.      L3: e::hm (3.0) men ja tror de e bra att jobba me dom här en liten  

stund till i alla fall↓ (3.0) å      då (.) men du (.) då tror jag ja 
gör så att jag håller ner din tunga lite grann↓ (.) får ja göra de?  

2. F: m:: 
3.     L3: m:: så (.) ska vi se (.) e:h så kan du- tror du- de går lättare 

om du tar ner händerna här (.) ska vi se (.) så provar vi å säga nu (.) 
–k  

4. F: t 
5. L3: en gång till k 
6. F: t 
7. L3: eh °ja tror ja får ta in den lite till här° k 
8. F: t 
9. L3: de går (.) din tungspets åker upp i alla fall(.)vi provar nu k 
10. F: k 
11. L3: där ja k 
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12. F: k 
13. L3: bra k 
14. F: k  
15. L3: kan du komma ihåg hur det känns nu   
16. F: mm 
17. L3: när jag tar bort den här k 
18. F: k 
 
Logopeden inleder sekvensen med att konstatera att de behöver fortsätta öva på målfonemet 

och frågar patienten om han får använda en träpinne som hjälp (rad 1). Patienten svarar ”mm” 

samtidigt som han skyddar sin mun med händerna (rad 2) varpå logopeden tvingar ned dem 

(rad 3). Logopeden använder träpinnen för att få ned tungan i patientens mun (rad 7) och 

uppmanar patienten att uttala ljudet ”k” (rad 9). Patienten uttalar ljudet korrekt (rad 10, 12 och 

14) och får beröm av logopeden (rad 13). Patientens gest att sätta händerna framför munnen 

skulle kunna tolkas som en signal om ett upplevt ansiktshot, en signal som logopeden inte ser. 

Även barnets blick, allmänna kroppsspråk och sätt att svara indikerar att barnet upplever 

situationen obehaglig. 

 

Diskussion 

Sammanfattande diskussion 

Föreliggande studie syftade till att undersöka vilka avdramatiserande strategier som 

förekommer under afasi- respektive barnintervention. Studien syftade även till att belysa 

likheter och skillnader mellan de olika interventionerna. Ytterligare avsåg studien att 

undersöka vilka konsekvenser en viss strategi kan få för interaktionen.  

 

Interventionssamtalen i föreliggande studie är av institutionellt slag och roll- och 

maktfördelning är asymmetrisk. Denna slutsats dras även i en tidigare studie gjord av 

Hammarström och Lindqvist (2009) som analyserat samma barninterventionsmaterial som 

författarna till föreliggande studie. I Hammarström och Lindqvist studie har författarna även 

sett att logopeden tar den större delen av de kommunikativa initiativen samt att det är 

logopeden som oftast styr samtalet och bestämmer innehållet inom ramen för interventionen. 

Detta förhållande gäller för både afasi- och barnintervention. 

 

I Granbergs och Karlssons studie (2010) drogs slutsatsen att avdramatiserande uttryck oftare 

förekommer i uppgiftsinriktade delar av interventionen än i samtalsinriktade delar. I analysen 

av föreliggande studie dras slutsatsen att avdramatiserande strategier oftare förekommer under 

barnintervention än under afasiintervention. Detta kan bero på att barnintervention generellt är 
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mer uppgiftsinriktad än afasiintervention. Samtidigt har Garvey (1984) fastställt att vuxna 

oftare använder avdramatiseringar i samtal med vuxna än i samtal med barn. Det bör dock 

nämnas att Garvey´s studie gjordes på barn och vuxna utan språkstörning. 

 

Under barnintervention tycks logopeden använda avdramatiserande strategier trots att barnet 

inte signalerar att situationen är ansiktshotande. Under afasiintervention däremot använder 

logopeden främst avdramatiserande strategier först efter signal från patienten som indikerar 

att situationen är ansiktshotande. I de flesta fall uppmärksammas inte avdramatiseringen i sig 

av samtalspartnern men däremot påverkas alltid interaktionen på något sätt. Föreliggande 

studie visade dock vid analysen av materialet på två exempel (exempel 22 och 23) där 

avdramatiseringen görs relevant. Exemplen var intressanta då ett reellt ansiktshot sällan 

föreligger.      

 

Prosodi i form av en stigande grundton förekommer oftare under barnintervention än under 

afasiintervention i det studerade materialet. Enligt Brown och Levinson (1987) är en stigande 

grundton det främsta prosodiska fenomenet som upplevs som artighet. En stigande grundton 

förekommer främst vid uppgiftsinriktade delar av samtalen. Vi de tillfällen patienten svarar 

felaktigt på en fråga från logopeden tycks grundtonen öka då logopeden rättar patientens svar. 

Troligtvis sker detta för att avdramatisera en situation som ställer höga krav på patienten. De 

skillnader som finns mellan interventionstyperna i föreliggande studie beror förmodligen till 

stor del på att samtliga samtal inom barnintervention är uppgiftsinriktade medan samtalen 

inom afasiintervention är både uppgifts- och samtalsinriktade. Under analys av materialet till 

föreliggande studie har den CA-inspirerade analysmetoden begränsat möjligheten att beskriva 

de prosodiska fenomen som funnits. 

 

I Hammarströms och Lindkvists studie (2009) diskuteras huruvida beröm används i 

situationer som inte är direkt ansiktshotande och att det istället skulle vara avsaknaden av 

beröm i dessa situationer som skulle kunna leda till ansiktshot gentemot patienten. Författarna 

till föreliggande studie har dock vid analys av samma material funnit att uppmuntran i flera 

fall klart använts i ett avdramatiserande syfte.  

 

Artighet är ett genomgående inslag under både afasi- och barninterventionerna men är ingen 

direkt avdramatiserande strategi. Artighetsstrategierna har ändå nämnts i föreliggande studie 

då de förmildrar en potentiellt ansiktshotande situation. Enligt Brown och Levinsons 
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artighetsteori (1987) innebär även ett ökat ansiktshot ett ökat inslag av artighet. I föreliggande 

studie har däremot författarna sett att artighetsfraser använts i ett direkt avdramatiserande 

syfte vid flera tillfällen och valt att uppmärksamma detta. 

 

Metoddiskussion 

Valet att använda CA som analysmetod gjordes då det är en användbar metod för att studera 

mänsklig interaktion (Hutchby & Wooffitt, 2008). Det är även en användbar metod för att 

analysera samtal där språkliga svårigheter förekommer (Wilkinson, 1999). Att identifiera de 

avdramatiserande strategierna har stundtals varit svårt då det inte alltid förelegat en uppenbar 

risk för potentiellt ansiktshot. Även att kategorisera de avdramatiserande strategierna har 

ibland inneburit vissa svårigheter då det funnits likheter mellan några kategorier. Exempelvis 

var det vid flera tillfällen svårt att särskilja ”formuleringar som indikerar ovetande” från 

”indirekta formuleringar”.  

 
Slutsatser 
Följande slutsatser kan dras efter analysen. Avdramatiserande strategier används under både 

afasi- och barnintervention men är något vanligare under barnintervention. Det är framförallt 

logopeden som använder olika avdramatiserande strategier för att undvika ansiktshot mot 

patienten. Patienten använder sig också av avdramatiserande strategier men detta är sällsynt, 

särskilt hos barnen med språkstörning. Inom både afasi- och barnintervention är ordval och 

indirekta formuleringar de vanligaste avdramatiserande strategierna som logopeden använder 

och skratt den vanligaste strategin hos patienterna inom båda grupperna., Ironi och välkända 

uttryck förekommer sällan under någon av interventionerna. Vid analys framkom även att det 

kan fungera avdramatiserande att frånskriva sig sin egen kompetens. Denna strategi har inte 

nämnts i dessa sammanhang i tidigare gjorda studier.  

 

Det finns små skillnader mellan de olika interventionstyperna. Den tydligaste skillnaden är att 

logopeden under barnintervention oftare använder prosodi som en avdramatiserande strategi 

än under afasiintervention och i de flesta fall handlar det om en stigande grundton. Gällande 

vilka avdramatiserande strategier som används finns inga större skillnader men däremot finns 

skillnader i hur ofta de används samt i hur de anpassas till en vuxen respektive ett barn, alltså 

patienten i de flesta fall. En fungerande interaktion är beroende av att de avdramatiserande 

strategierna fungerar och detta syntes tydligt i resultaten då patienterna upplevde ansiktshot 

till följd av att de avdramatiserande strategierna inte varit tillräckliga.   
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Framtida studier 
En möjlig framtida studie vore att göra en mer detaljerad prosodisk analys för att finna 

starkare bevis för att intonation och betoning kan fungera avdramatiserande under en 

interventionssituation. Att närmare studera hur logopeden anpassar de avdramatiserande 

strategierna gentemot vuxna respektive barn vore även det intressant för att kunna fastställa 

hur denna anpassning ser ut.  
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Bilaga 1. 

 
Transkriptionsnyckel 
 

(.)           En mikropaus, kortare än 0,2 sekunder  

(0.3)      En paus, mätt i tiondels sekunder 

[]            Överlappande tal 

=             Laching det vill säga,  flera sammanbundna yttranden utan paus↓           
 Fallande intonation 

↑          Stigande intonation 

:            Förlängning av ljudet som föregår det/dem 

allså-       Ett tvärt avbrott i talflödet 

samtal           Betonad stavelse 

NEJ            Hög ljudstyrka jämfört med det omgivande talet 

*vansinne*     Sägs med skrattande röst 

+nej+           Hög ljudstyrka jämfört med det omgivande talet 

°nä°            Låg ljudstyrka jämfört med det omgivande talet 

> <           Det inramade talet har ett snabbare tempo än det omgivande talet 

< >               Det inramade har ett långsammare tempo än det omgivande talet 

<              Det följande talet rivstartar (”inrusning”) 

((tuggar))        Markerar transkriberarens kommentar till något i samtalet 

(sällan)              Anger att tolkningen är osäker, men att detta är den troligaste möjligheten 

( x)             Anger att något yttras men att det inte går att tolka 

 

 

 

Hämtat ur: Öqvist, J. (2005). När man talar om trollen: personreferens i svenskt samtalsspråk. 
(Avhandling för doktorsexamen). Linköpings Universitet. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2. Afasiintervention - Sammanställning av avdramatiserande strategier och turer        
 
Samtal 1 

Logopeden (L1): 653 yttranden varav 62 avdramatiseringar  9,5 %  

Patienten (Erik): 655 yttranden varav 53 avdramatiseringar   8, 1 % 
 
 
Samtal 2 

Logopeden (L2): 454 yttranden varav 67 avdramatiseringar  14, 8 % 

Patienten (Göte): 457 yttranden varav 11 avdramatiseringar  2,4 % 
 
 
Samtal 3 

Logopeden (L3): 551 yttranden varav 88 avdramatiseringar  16,0 % 

Patienten (Birgitta): 546 yttranden varav 5 avdramatiseringar  0,9 % 
 
 
Samtal 4 

Logopeden (L1): 414 yttranden varav 54 avdramatiseringar  13,0 % 

Patienten (Rune): 413 yttranden varav 19 avdramatiseringar  4,6 % 
 
 
Samtal 5 

Logopeden (L4): 425 yttranden varav 29 avdramatiseringar  6,8 % 

Patienten (Stig): 434 yttranden varav 5 avdramatiseringar  1,2 % 
 
 
Samtal 6 

Logopeden (L5): 423 yttranden varav 34 avdramatiseringar  8,0 % 

Patienten (Hans): 423 yttranden varav 5 avdramatiseringar  1,2 % 
 

 
Antal yttranden [st]

Antal  
avdramatiseringar [st] 

Andel  
avdramatiseringar [%] 

Logopeder- Afasi 2920 334 11,4 

Personer med afasi 2928 98 3,3 

 
 
 
 
 

 



 

 

Bilaga 2. Barnintervention - Sammanställning av avdramatiserande strategier och turer        
 
Logoped 1 Barn 1 

Logoped (L1): 594 yttranden varav 115 avdramatiseringar  19,4 % 

Barnet (Selma): 464 yttranden varav 1 avdramatisering  0,2 % 
 
Logoped 1 Barn 2 

Logopeden (L1): 542 yttranden varav 71 avdramatiseringar  13,1 % 

Barnet (Anton): 420 yttranden varav 3 avdramatiseringar  0,7 % 
 
Logoped 2 Barn 1 

Logoped (L2): 273 yttranden varav 25 avdramatiseringar  9,2 % 

Barnet (Pontus): 156 yttranden varav 3 avdramatiseringar  1,9 % 
 
Logoped 2 Barn 2 

Logoped (L2): 281 yttrande varav 15 avdramatiseringar  1,8 % 

Barnet (Åsa): 254 yttranden varav 1 avdramatisering  0,4 % 
 
Logoped 3 Barn 1 

Logopeden (L3): 236 yttranden varav 29 avdramatiseringar  12, 3 % 

Barnet (Emma): 216 yttranden varav 1 avdramatisering  0,5 % 
 
Logoped 3 Barn 2 

Logopeden (L3): 220 yttranden varav 38 avdramatiseringar  17, 3 % 

Barnet (Frans): 203 yttranden varav 0 avdramatiseringar  0 % 
 
Logoped 4 och Barn 1 

Logopeden (L4): 389 yttranden varav 33 avdramatiseringar  8,5 % 

Barnet (Wilmer): 380 yttranden varav 0 avdramatiseringar  0 % 
 
Logoped 4 Barn 2 

Logoped (L4): 267 yttranden varav 28 avdramatiseringar  10,5 % 

Barnet (Ida): 248 yttranden varav 0 avdramatiseringar  0 % 
 

 
Antal yttranden [st] 

Antal 
avdramatiseringar [st] 

Andel  
avdramatiseringar [%]

Logopeder- Barn 2802 354 12,6 

Barn med språkstörning 2341 9 0,4 

   


